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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 ตุลาคม 2561 
 

http://www.thaigov.go.th 

 

  วันนี้ (2 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 

ท าเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธานการประชุม

คณะรัฐมนตรี 

  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังข

จันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  

ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 

กฎหมาย 

 1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….  

  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ….  

 3.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว) 

 4.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน

การใช้อาคารบางชนิด หรือ  บางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดหนองคาย 

พ.ศ. .... 

 5.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 

.... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้งส านักงานเศรษฐกิจและ

การค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ 

ท าขึ้น)  

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 6.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงาน

ส าหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้มาตรการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 7.  เรื่อง  ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... 

 8.  เรื่อง  มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่

เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 

 9.  เรื่อง  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561  

        10.  เรื่อง  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)  

 11.  เรื่อง  การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ 

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2561) 
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ด้วยการสแกน QR Code 

 

 

ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 

 

ตา่งประเทศ 

 12.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

อาเซียน 

 13.   เรื่อง   ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการส ารองข้าว

ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 

 14.   เรื่อง   ร่าง Large Grant Agreement (LGA) ส าหรับโครงการ 

Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land Management in 

Southeast Asia (MAHFSA) 

         15.  เรื่อง  การจัดตั้งส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮอ่งกงประจ าประเทศไทย  

 16.   เรื่อง   ร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ าโขง

กับญี่ปุ่น 

 17.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามในการประชุม

รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 

 18.  เรื่อง   ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็น

หุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ UNIDO 

 19.  เรื่อง   ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อใช้

ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้

ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia – 

Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable Development)  

ค.ศ. 2018 – 2030  

 

แตง่ตัง้ 

 20.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลงั)  

 21.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) 

 22.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภท

บริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 23.  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการก ากับส านักงานการบินพล

เรือนแห่งประเทศไทย  

 24.  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการ

ที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
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 25.  เรื่อง  การมอบหมายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการใน

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561  

 26.  เรื่อง  การโอนข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งในกรอบอัตราก าลังชั่วคราว

เป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ 16/2558  

 27.  เรื่อง  การโอนข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งในกรอบอัตราก าลังชั่วคราว

เป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ 16/2558  

 28.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภท

บริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน) 

 

กฎหมาย 

  

1. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญัตอิอ้ยและน้ าตาลทราย (ฉบบัที่..) พ.ศ. ….  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้  

  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส านักงานศาลยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย

ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตอ่ไป  

  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ

สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  

 

  สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญัต ิ 

 

ประเดน็ รายละเอียดและเหตผุล 

1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค าว่า 

‘น้ าตาลทราย’และ’โรงงาน’  

- เพื่อให้ครอบคลุมถึงน้ าอ้อยที่จะน าไปใช้ในการผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากน้ าตาลทราย  

- ก าหนดให้โรงงานซึ่งผลิตน้ าตาลทรายตามประเภท 

วิธีการผลิต และก าลังการผลิตไม่เกินที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวง ไม่เป็นโรงงานภายใต้พระราชบัญญัตินี้  

2. ก าหนดบทนิยามใหม่ค าว่า 

‘น้ าอ้อย’ และ ‘สมาคมโรงงาน’ 

- เพื่อให้สามารถน าน้ าอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด

อื่น ๆ ไดโ้ดยตรงนอกเหนือจากน้ าตาลทราย 

- เพื่อรองรับการด าเนินงานของสมาคมโรงงาน ให้ตรง

กับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ 

3. เพิ่มเติมให้รัฐมนตรีผู้รักษาการมี

อ านาจในการก าหนดระเบียบ

กฎกระทรวงและประกาศ  

- เดิมรัฐมนตรีรักษาการมีอ านาจเพียงการก าหนด

ระเบียบเท่านั้น จึงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐมนตรีมี

อ านาจในการออกอนุบัญญัติเพิ่มขึ้นคือ กฎกระทรวง 

ระเบียบและประกาศ เพื่อให้เป็นไปตามร่าง
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พระราชบัญญัตินี้  

4. เพิ่มจ านวนกรรมการและแก้ไข

คุณสมบัติของคณะกรรมการอ้อย

และน้ าตาลทรายของผู้แทนทั้ง 3 

ภาคส่วน  

- เพิ่มจ านวนผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(กษ.) เดิม 1 คน เป็น 2 คน กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 2 

คน และ อก. 2 คน รวมผู้แทนจากส่วนราชการ 6 คน 

จากเดิม 5 คน  

- เพิ่มผู้แทนชาวไร่อ้อยจากเดิม 9 คน เป็น 12 คน โดย

มาจากสถาบันชาวไร่อ้อยที่เป็นสมาคม 9 คน สถาบนั

ชาวไร่อ้อยที่เป็นสหกรณ์ 2 คน และสถาบันชาวไร่อ้อย

ที่เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย 1 คน เดิมไม่ได้ก าหนด

ว่าต้องมาจากสถาบันใด  

- เพิ่มผู้แทนโรงงานจากเดิม 7 คน เป็น 9 คน  

- แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้แทนจากส่วนราชการ

จากเดิมที่ต้องไม่เป็นชาวไร่อ้อย กรรมการ ผู้จัดการ 

พนักงานหรือลูกจ้างของโรงงานแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้มี

ส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวกับอ้อยหรือน้ าตาลทราย

ด้วย 

  

- แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้แทนชาวไร่อ้อยต้องไม่

เป็นที่ปรึกษาของโรงงาน และคุณสมบัติของผู้แทน

โรงงานต้องไม่เป็นชาวไร่อ้อย  

5. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประชุม การ

เรียกประชุม และอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล

ทราย  

- ในการประชุมกรรมการต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่ง โดยก าหนดเพิ่มเติมว่าต้องมีผู้แทนจากส่วน

ราชการ ผูแ้ทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน อยา่ง

น้อยฝ่ายละหนึ่งคนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์

ประชุม  

- ก าหนดเพิ่มเติมให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่

แทนประธานกรรมการได้ กรณีประธานกรรมการพ้น

จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เดิมก าหนดให้

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมเท่านั้น ท าให้

คณะกรรมการคณะต่าง ๆ ไม่สามารถประชุมได้  

- ก าหนดให้คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายมี

หน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบายหลักเท่านั้น 

ส่วนอ านาจเดิมในการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ 

ให้เป็นของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอ้อย 

คณะกรรมการน้ าตาลทราย และคณะกรรมการบริหาร

กองทุน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดนั้น ๆ  

6. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและ

อ านาจหน้าที่ของคณะ 

กรรมการบริหาร 

- เดิมมีกรรมการจ านวน 13 คน เพิ่มเป็น 15 คน โดย

ยกเลิกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเพิ่มเติมกรรมการ

ผู้แทนโรงงานจากเดิม 4 คน เป็น 5 คน และผู้แทน
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ชาวไร่อ้อยจากเดิม 5 คน เป็น 7 คน โดยมาจาก

สถาบันที่เป็นสมาคม 5 คน สถาบันที่เป็นสหกรณ์ 1 คน 

และสถาบันที่เป็นกลุ่มเกษตรกร 1 คน เดิมไม่ได้ก าหนด

ว่าจะมาจากสถาบันใด และก าหนดให้เลขาธิการ

คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร  

- เพิ่มเติมให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการ

ก าหนดระเบียบและประกาศต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งเดิมเป็นอ านาจของคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล

ทราย  

7. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อย

และน้ าตาลทราย และแก้ไขที่ตั้ง

และที่มาของเงินกองทุนฯ รวมท้ัง

ระบบการตรวจสอบบัญชี  

- เดิมมีกรรมการจ านวน 12 คน เพิ่มเป็น 15 คน โดย

เพิ่มผู้แทนโรงงานจากเดิม 3 คน เป็น  4 คน และผู้แทน

ชาวไร่อ้อยจากเดิม 3 คน เป็น 5 คน โดยมาจาก

สถาบันที่เป็นสมาคม 3 คน สถาบันที่เป็นสหกรณ์ 1 คน 

และสถาบันที่เป็นกลุ่มเกษตรกร 1 คน เดิมไม่ได้ก าหนด

ว่าจะมาจากสถาบันใด  

- แก้ไขที่ตั้งของกองทุนฯ เดิมตั้งอยู่ที่ส านักงาน

คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย อก. เป็น 

กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล  

- แก้ไขที่มาของเงินกองทุนฯ โดยตัดเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลออก เพื่อให้เป็นไปตามกรอบข้อตกลงการค้า

ระหว่างประเทศ  

- เพิ่มเติมการจัดท าระบบบัญชีที่เหมาะสม  โดยแสดง

ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน และการ

ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไป  

8. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและ

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

อ้อย  

- เดิมมีกรรมการจ านวน 14 คน เพิ่มเป็น 17 คน โดย

เพิ่มผู้แทนโรงงานจากเดิม 4 คน เป็น 5 คน และผู้แทน

ชาวไร่อ้อยจากเดิม 6 คน เป็น 8 คน โดยมาจาก

สถาบันที่เป็นสมาคม 6 คน สถาบันที่เป็นสหกรณ์ 1 คน 

และสถาบันที่เป็นกลุ่มเกษตรกร 1 คน  

- แก้ไขให้คณะกรรมการอ้อยมีอ านาจหน้าที่เพิ่มเติม

จากที่ถ่ายโอนมาจากคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล

ทราย เช่น ก าหนดท้องที่ที่เหมาะสมส าหรับส่งเสริมการ

ปลูกอ้อย ก าหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม ก าหนดปริมาณ

อ้อยที่ให้ชาวไร่อ้อยผลิต รวมทั้งก าหนดระเบียบต่าง ๆ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับอ้อย  

9. ก าหนดหลักเกณฑ์และหน้าที่

ของชาวไร่อ้อย หัวหน้ากลุ่มชาวไร่

- ก าหนดให้ชาวไร่อ้อยเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยที่

เป็นสมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้
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อ้อย และสถาบันชาวไร่อ้อย  เพียงแห่งเดียว  

- เพิ่มเติมหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย โดยให้

หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องน าส่งส าเนาสัญญาหรือ

ข้อตกลงระหว่างชาวไร่อ้อยที่อยู่ในสังกัดของตนกับ

โรงงาน ให้กับคณะกรรมการอ้อย และน าส่งเงินตาม

สิทธิให้แก่ชาวไร่อ้อยที่อยู่ในสังกัดตน  

- แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย

ตามระเบียบที่คณะกรรมการอ้อยก าหนด และก าหนด

หน้าที่ของสถาบันชาวไร่อ้อย เดิมไม่ต้องจดทะเบียน  

10. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและ

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

น้ าตาลทราย  

- แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการน้ าตาล

ทรายในส่วนของผู้แทนชาวไร่อ้อย 5 คน โดย

ก าหนดให้มาจากสถาบันที่เป็นสมาคม 3 คน สถาบันท่ี

เป็นสหกรณ์ 1 คน และสถาบันที่เป็นกลุ่มเกษตรกร

ชาวไร่อ้อย 1 คน และก าหนดเพิ่มเติมให้เลขาธิการ

คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการน้ าตาลทราย 

- แก้ไขให้คณะกรรมการน้ าตาลทรายมีอ านาจหน้าที่

เพิ่มเติมจากที่ถ่ายโอนมาจากคณะกรรมการอ้อยและ

น้ าตาลทราย เช่น ควบคุมดูแลในส่วนที่เกี่ยวกับการ

ส่งออกน้ าตาลทราย จัดให้มีการน าเข้าน้ าตาลทราย

กรณีเกิดขาดแคลน รวมท้ังก าหนดระเบียบต่าง ๆ ใน

ส่วนที่เกี่ยวกับน้ าตาลทราย  

11. การน าเข้าน้ าตาลทราย  - เดิมห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าน้ าตาลทราย เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย แก้ไข

ใหม่เป็นให้น าเข้าน้ าตาลทรายได้แต่จะต้องได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดขององค์กรการค้าโลก  

12. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการก าหนด

ราคาอ้อยขั้นต้น  

- แก้ไขเพิ่มเติมการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นต้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 และไม่เกินร้อยละ 95 ของประมาณการ

รายได้ท่ีค านวณได้ เพื่อไม่ให้ราคาอ้อยขั้นต้นสูงเกิน

กว่าประมาณการรายได้ท่ีค านวณได้และราคาอ้อยขั้น

สุดท้าย  

- แก้ไขผู้ให้ความเห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้น

และราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจากเดิมคณะรัฐมนตรี เป็น 

รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

13. แก้ไขเพิ่มเติมกรณีราคาอ้อย

ขั้นสุดท้ายต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น  

- กรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น เดิม 

ให้กองทุนฯ จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่โรงงาน โดย

ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน แก้ไขเป็น

ให้น าส่วนต่างไปหักออกจากราคาอ้อยขั้นต้นหรืออ้อย
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ขั้นสุดท้ายในฤดูผลิตปีถัดไป ตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการก าหนด เพื่อแก้ไขเรื่องการอุดหนุน

เกษตรกรของกองทุน 

14. แก้ไขการก าหนดให้โรงงาน

น าเงินเข้ากองทุนฯ  

- เดิมก าหนดให้โรงงานน าเงินเข้ากองทุนฯ เท่าจ านวน

ผลต่างระหว่างรายได้สุทธิกับราคาอ้อยขั้นสุดท้าย 

แก้ไขเป็น ให้โรงงานน าเงินส่งเข้ากองทุนฯ ร้อยละสอง

ของรายได้สุทธิ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ก าหนด  

15. แก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษ  - ปรบัปรุงบทก าหนดโทษให้มีความเหมาะสม โดยแยก

อัตราโทษของชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย

ออกจากกัน และเพิ่มอัตราโทษเฉพาะโทษปรับจากเดิม

เพิ่มขึ้นอีกสี่เท่า แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความ

รับผิดของผู้แทนนิติบุคคล  

- ก าหนดเพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้  

 

2. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญัตวิา่ด้วยรัฐบาลดิจทิัล พ.ศ. ….  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  

 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ตามที่

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของ

กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ และส านักงานศาลยุติธรรม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้

คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติต่อไป  

  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ

สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอ  

 3. ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับความเห็นของ

กระทรวงคมนาคมและส านักงาน ก.พ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญัต ิ 

 1. ก าหนดค านิยาม ‘ดิจิทัล’ หมายความว่า เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์

ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่นมาแทนค่าสิ่งทั้งปวง เพื่อใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบ

ต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ และ’หน่วยงานของรัฐ’หมายความว่า ราชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ และ
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ให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานของ

รัฐไม่ว่าในการใด ๆ   

  2. ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเอกสาร 

การพิสูจนแ์ละยืนยันตัวตน กระบวนการท างานและการบริการของหน่วยงานของรัฐไว้

โดยเฉพาะ หากหน่วยงานของรัฐได้จัดท าเอกสาร จัดท าการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

หรือจัดท ากระบวนการท างานและการบริการด้วยวิธีการทางดิจิทัลตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าเอกสาร การพิสูจน์และยืนยันตัวตน

และกระบวนการท างาน และการบริการดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้น 

ก าหนดไว้  

  3. ก าหนดให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้

มีความชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและ

แผนการด าเนินงานของประเทศ ให้คณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัลจัดท าแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องและเสนอ

คณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดใน

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่ให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

  4. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าข้อมูลตามภารกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบ

ข้อมูลดิจิทัล และต้องปรับปรุงขอ้มูลดิจิทัลนั้นให้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์และ

สามารถใช้ได้ รวมทั้งมีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐอื่น 

และน าไปประมวลผลต่อได้ หากข้อมูลดังกล่าวได้จัดท าไว้ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับและไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการแปลงข้อมูล

ดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลด้วย   

  5. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

ค่าปรับ หรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดจากประชาชน ให้จัดให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทัลเป็น

อีกช่องทางหนึ่งด้วย และสามารถตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นให้จัดเก็บเงินแทน

หน่วยงานตนเองได้ ทั้งนี้ให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นใดให้น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดหรืออัตราที่ใช้จัดเก็บอยู่ หรือ

ยกเว้นการจัดเก็บ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการทางดิจิทัลของหน่วยงาน  

  6. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูล

ดิจิทัลที่มีการจัดท าและครอบครองกับหน่วยงานของรัฐอื่นผ่านระบบและเครือข่าย

สารสนเทศและการสื่อสารตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด โดยอย่างน้อยต้อง

ค านึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

  7. ก าหนดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ เพื่อรองรับและสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่าง

หน่วยงานของรัฐ ก าหนดนโยบายและมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและ

เชื่อมโยงข้อมูลตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ รวมทั้งจัดท าบัญชีข้อมูลหลักของ

ภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนให้
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การสนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างกันได้  

  8. ก าหนดให้ สพร. จัดท าระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

เพื่อเชื่อมโยงไปยังบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐต้อง

ด าเนินการให้รองรับการเชื่อมโยงดังกล่าว เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัยในจุดเดียว  

  9. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อ

สาธารณะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ถูกต้องและทันสมัย และไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อภาคส่วนอื่น ๆ เว้นแต่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีกฎหมายก าหนด

มิให้มีการเปิดเผย โดยเปิดเผยในรูปแบบมาตรฐานเปิด ซึ่งสามารถให้เข้าถึงได้อย่าง

เสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถน าไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดการ

พัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้   

  10. ก าหนดให้มีคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

กรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดท ามาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ เสนอแนะ

ต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล รายงานคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีมติสั่งการหรือยับยั้งการด าเนินการของหน่วยงาน

ใดท่ีไม่เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ก ากับและติดตามการด าเนินงานของศูนย์

แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ  

  11. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ

ภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการให้

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้หน่วยงานนั้นท าแผนเสนอคณะกรรมการเพื่อ

เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

หน่วยงานของรัฐต้องไม่เรียกเอกสารส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรอง

นิติบุคคล บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี หนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจาก

บุคคลที่ต้องการเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวมิได้มีข้อมูล

ปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้

รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  

 

3.  เรือ่ง รา่งพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. (หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการปลอ่ยชัว่คราว) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว) ของ

ส านักงานศาลยุติธรรม ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้

ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอกีครั้งหนึ่ง แล้วให้ส่ง

คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติต่อไป  
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สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญัติ 

 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการเรียกประกันและหลักประกันในการปล่อย

ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย โดยขยายเพดานอัตราโทษจ าคุกของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่

จะต้องหาประกันหรือหลักประกันจากอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป เป็นอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้น

ไป   

 

4.  เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณห้ามกอ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเปลีย่นการใช้

อาคารบางชนิด หรอืบางประเภท ในพื้นที่บางสว่นในท้องที่จงัหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 

ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนใน

ท้องที่จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่ง

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปน็เรื่องด่วนแล้วด าเนินการต่อไปได้ 

โดยให้ มท. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 

สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 

 1. ก าหนดบทนิยาม ‘อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง’และ’ระดับพื้นดิน’ 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย 

 2. ก าหนดให้ท้องที่จังหวัดหนองคาย เว้นแต่พื้นที่ตามท่ีก าหนดในร่าง

กฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มี

พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่ การก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 3. ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้

สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ 300 

ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือ

อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ

กิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 2,000 ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไป

ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 4. ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือ

ประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามภายในบริเวณพื้นที่ท่ีก าหนด 

 5. ก าหนดให้อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ก าหนดก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้

ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยน

การใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนด 

 6. ก าหนดให้อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ

เปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

เปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอ

เปลี่ยนแปลงการอนญุาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้  
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5. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และรา่ง

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร วา่ด้วยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ 

..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพือ่การจดัตัง้ส านกังานเศรษฐกจิและการคา้ที่จัดตัง้ขึน้ใน

ประเทศไทยตามทีไ่ด้รบัอนุมัติจากคณะรฐัมนตรตีามข้อผกูพนัที่ได้ท าขึน้)  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้ง

ส านักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ท าขึ้น) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ   

 

สาระส าคญัของเรือ่ง  

 กระทรวงการคลังไดก้ าหนดมาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้งส านักงานเศรษฐกิจและ

การค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้

ท าขึ้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักการ ดังนี้  

1. ก าหนดให้ใช้อัตราร้อยละ 0 ในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับการ

ประกอบกิจการการขาย 

สินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประช

ชาชาติ  สถานเอกอัครราชทูต  สถานทูต  สถานกงสลุใหญ่  สถานกงสุล  องค์การ

ระหว่างประเทศอื่น ๆ  ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องให้ผลปฏิบัติ

เท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติ  หรือทบวงการช านัญพิเศษ

ของสหประชาชาติ  ส านักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่

ได้รับอนุมัติตามคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ท าขึ้น ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือ

การให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด  

2. ก าหนดให้ยกเว้นบรรดารัษฎากรประเภทต่าง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตาม

ประมวลรัษฎากรแก่ 

ส านักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ท าขึ้น  และเจ้าหน้าที่ของส านักงานนั้นในส่วนของ  

(1) สถานท าการของส านักงาน ที่อยู่ของหัวหน้าของส านักงาน 

(2) ยานพาหนะของส านักงาน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่

ของส านักงาน 

(3) เงินเดือน ค่าตอบแทน  และค่าเบี้ยเลี้ยงที่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน

ได้รับจาก 

ส านักงาน เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย  

  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีกับรัฐบาลหรือหน่วยงานของ

ต่างประเทศ 

3. ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคบัตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 
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6. เรือ่ง ขอความเหน็ชอบการเพิ่มเตมิหลกัเกณฑแ์นวทางการจา้งแรงงานส าหรบั

โครงการจา้งแรงงานชลประทานสรา้งรายได้แก่เกษตรกร ภายใตม้าตรการพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 

เสนอ  การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ส าหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่

เกษตรกร  ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ โดยให้สามารถจ้างแรงงานนอกเหนือจากผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มีแนวทาง

ตามข้อ 2.) ได้ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 

2561 

                   สาระส าคญัของเรือ่ง 

                    กษ. รายงานว่า 

                    1. กษ. โดยกรมชลประทาน  ได้ด าเนินงานโครงการจ้างแรงงาน

ชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร แต่ประสบปัญหาการจ้างแรงงานเฉพาะผู้มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้มาด าเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยเม่ือเปิดรับสมัคร

แรงงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า แรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาสมัคร

ไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายเป็นผู้สูงอายุ  ซึ่งไม่

เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องด าเนินการ และบางรายมีถิ่นพ านักที่อยู่อาศัยห่างไกล

พื้นที่ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาโครงการชลประทาน  ท าให้แรงงานผู้มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละพื้นที่ด าเนินการมีไม่เพียงพอ แต่กรมชลประทานจ าเป็นต้อง

เร่งด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบชลประทานเพื่อให้สามารถพร้อม

ใช้งานได้ตลอดเวลาก่อนฤดูน้ าหลาก ปี พ.ศ. 2561 

                    2. จากปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อ 1 กรมชลประทาน จึงมีแนวทางการจ้าง

แรงงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  รวมถึงโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้

แก่เกษตรกร เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการเปน็ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ยังคงพิจารณาแรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นล าดับแรก และให้พิจารณาการจา้ง

แรงงานนอกเหนือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามล าดับ ดังนี้ 

   2.1  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับ

สวัสดิการของรัฐ 

   2.2  เกษตรกรในพื้นที่ 

  2.3  สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าของกรมชลประทานในพื้นที่ด าเนิน

โครงการ 

   2.4  เกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้

กับกรมส่งเสริมการเกษตร  

   2.5  ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่ 

   2.6 หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอให้

พิจารณาจ้างแรงงาน ในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ต าบล  อ าเภอ จังหวัด และลุ่มน้ า 

ตามล าดับ 
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  3. กษ. โดยกรมชลประทาน  ได้ด าเนินการจ้างแรงงานส าหรับโครงการ

ดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 จ านวน 8,944 คน แบ่งได้ ดังนี้ 

  3.1  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีชื่อปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูล

ของกระทรวงการคลัง (กค.)  จ านวน 4,131 คน คิดเป็นร้อยละ 46.18 

   3.2  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูล

ของ กค. จ านวน 2,054 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 

    3.3 ผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีคุณสมบัติตามแนวทางที่กรม

ชลประทานก าหนดไว้ ตามข้อ 2 จ านวน 2,759 คน คิดเป็นร้อยละ 30.85 

  

7. เรือ่ง รา่ง มาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ. .... 

                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้ 

                    1. เห็นชอบ ร่าง  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาเข้าใจอย่างชัดเจน  ถูกต้อง เพื่อให้สามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ รวมทั้งให้รับ

ความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง          ของ

มนุษย์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา

การศึกษาไปพิจารณาด านินการต่อไปด้วย 

                    2. ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน า

มาตรฐานการศึกษาของชาติ    พ.ศ. .... ไปเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  การส่งเสริม 

ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา  

                    3. ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... เป็น

ระยะ  เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุง                  การด าเนินการให้

เหมาะสม และเกิดการยกระดับการศึกษาของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

  สาระส าคญัของเรือ่ง 

           ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

                    1. “มาตรฐานการศกึษาของชาติ” หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบ

ส าหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มี

จุดหมายร่วมคือ “ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก”  สามารถเป็นก าลัง

ส าคัญ                  ในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมือง

ต่อไปได้ 

                    2. เปา้หมายของมาตรฐานการศกึษาของชาติ 

                              2.1 เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนา

ผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์                   ที่พึงประสงค์ของการศึกษาและให้หน่วยงานต้นสังกัด
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ใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาและจัดท ามาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่จ าเป็น โดย

การก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและ

ประเภทการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่

ก าลังศึกษา และเพื่อวางรากฐาน  ให้ผู้เรียนในระหว่างที่ก าลังศึกษาเพื่อให้เกิด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากส าเร็จการศึกษา 

                              2.2 ใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถ

ด าเนินการต่าง ๆ                             ได้อย่างสะดวกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว 

                              2.3 เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็น

แนวทางในการส่งเสริม                   การก ากับดูแล การตรวจสอบ  การประเมินผล และ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

                    3. แนวทางการด าเนนิการ  

                              3.1 เป็นการให้อิสระสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง

กับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียนที่สอดรับกับกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (การประเมินตนเอง) โดยการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและ

ประเภทการศึกษา พรอ้มท้ังจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึง

ประสงค์ ตามบริบท ระดับและประเภทการศึกษาของสถานศึกษา 

                              3.2 ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาและประเด็นอื่น ๆ  ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  โดยุม่งหมายให้เป็นการประเมิน

เพื่อพัฒนา 

                              3.3 หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการ

สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้น

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)  มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้าน

ผู้บริหาร ครู  คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล 

ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา  และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและ

ประเภทการศึกษา  และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาที่

ต่อเนื่องกัน 

                              3.4 สถาบนัผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกส าคัญในการพัฒนา

ครูให้มีคุณภาพจะต้องมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมครูก่อนประจ าการและส่งเสริม

การพัฒนาครูประจ าการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุค

ใหม่ เพื่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 

                    4. ผลลพัธท์ี่พงึประสงคข์องการศกึษา (Desired  Outcomes of 

Education, DOE Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนอง

วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน  โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธ ารง

ความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของ
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สังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะ

ขั้นต่ าดังต่อไปนี้ 

                              4.1 ผู้เรยีนรู ้เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้  และมีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต  และมี

สมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ                                

มีสุนทรียะ  รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างงานหรือสัมมา

อาชีพบนพื้นฐานของ                      ความพอเพียง  ความม่ันคงในชีวิตและคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม 

                              4.2 ผูร้่วมสรา้งสรรคน์วัตกรรม  เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา  ทักษะ

ศตวรรษที่ 21                       ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence)  ทักษะการคิด

สร้างสรรค ์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณา         การข้ามศาสตร์ และมี

คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีหรือสังคม  เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม 

                              4.3 พลเมอืงที่เขม้แขง็ เปน็ผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มี

จิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม                 ความเท่าเทียม เสมอ

ภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

   โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย  มีความ

ต่อเนื่อง เชื่อมโยง และสะสมตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การ

อาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา 

   ทั้งนี้  การน ากรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาไปสู่การ

ปฏิบัติ  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะเป็นหน่วยประสานงานในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงกรอบผลลัพธ์ท่ีพึง

ประสงค์ของการศึกษาสู่การจดัท า ก ากับ ติดตาม และประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ า

ที่จ าเป็น  ส าหรับแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของผลลัพธ์

ที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา กระบวนการด าเนินงานดังกล่าวควร

ใช้การท างานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ                   ใช้การวิจัยเป็นฐาน 

  

8. เรือ่ง มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแกป่ระชาชน (การไม่เรยีกส าเนา

เอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระ

แก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  ตามที่

ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 

                    สาระส าคญัของเรือ่ง 

                    ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอร่างมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่

ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ซึ่งเป็นการ

ด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ที่ก าหนดให้การจัดท า
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ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่น

ขอจดทะเบียนหรือ                  จดแจ้งเพื่อประกอบการพิจารณา เป็นหน้าที่ของผู้มี

อ านาจอนุมัติ  อนุญาต  หรือใบอนุญาตนั้น อย่างไรก็ตาม                   มผีู้ร้องเรียน

มายังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นจ านวนมากเกี่ยวกับการที่ผู้มีอ านาจยังไม่สามารถปฏิบัติ

ตามค าสั่งดังกล่าวได้  ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เม่ือวันที่ 4 

กันยายน 2561 จึงมมีติเห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 

(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) เพื่อให้หน่วยงานของ

รัฐภายในฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ สรุปได้ ดังนี้ 

 มาตรการ รายละเอียด 

ระยะสั้น 

(ภายในวันที่ 

5 พฤศจิกายน 

2561) 

1. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้

ประชาชนต้องยื่นหรือส่งส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ 

ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องท า

บันทึกข้อตกลง (MoU) 

2.เม่ือประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ  ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้สั่งพิมพ์

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้จากระบบที่เชื่อมโยงไว้และลงนาม

รับรอง โดยประชาชนผู้มาติดต่อไม่ต้องเป็นผู้น าส าเนามาและไม่

ต้องลงนามรับรอง 

3. การให้บริการที่เป็นตัวเงินแก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด 

รวมทั้งการจ่ายเงินและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานของหน่วยงานของรัฐ

ทั้งหมด  ให้ด าเนินการผ่านระบบ National e-Payment ภายใน

วันที่  5 พฤศจิกายน 2561 

4. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน Social 

network  เพื่อรับข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรการดังกล่าว และให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของ

หน่วยงานนั้นทราบเพื่อน าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานด้วย  

ระยะกลาง 

(ภายในปี 2562) 

1. ให้หน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่

ให้บริการประชาชนเพื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center ของ

กรมการปกครอง เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลของประชาชน เพื่อ

กรอกลงในแบบค ารอ้งดิจิทัลของหน่วยงานได้โดยอัตโนมัติ 

2. ให้หน่วยงานพิจารณาลดรายการเอกสารส าเนาที่ประชาชน

ต้องใช้ในการขอรับบริการ 

ระยะยาว 

(ภายในปี 2563) 

ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ

มหาชน)  ร่วมกันพัฒนาศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล

ภาครัฐ (Government Data Exchange Center : CDX)  ให้

ครอบคลุมรายการเอกสารที่เชื่อมโยงมากขึ้น  เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครัฐสามารถเรียกดูและบันทึกเอกสารทางราชการระหว่าง
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หน่วยงานได้และให้บริการออนไลน์ได้ 

 

9. เรือ่ง การจัดกจิกรรมเนื่องในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตลุาคม 2561  

   คณะรัฐมนตรีมติรับทราบตามท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี 

และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา            ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยยึดแนว

ปฏิบัติเดิมที่ได้ด าเนินการมาแล้วในปี 2560 เช่น พิธีท าบุญตักบาตร             พิธีทาง

ศาสนาของศาสนาต่าง ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในห้วงก่อนหรือหลังวัน

คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 

ตุลาคม 2561 

10. เรือ่ง โครงการแกไ้ขปญัหาหนีส้นิเกษตรกรสมาชกิกองทุนฟืน้ฟแูละพฒันา

เกษตรกรอยา่งยั่งยนื  

(ลกูหนี ้ธ.ก.ส.)  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(กษ.) เสนอ ดังนี้  

1. รับทราบแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างเกษตรกรลูกหนี้กับธนาคาร

เพื่อการเกษตรและ 

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  โดย ธ.ก.ส. จะปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิก

กองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (กฟก.)  จ านวน 36,605 ราย  ที่เป็นหนี้

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยการพักเงินต้นครึ่งหนึ่ง 

(ร้อยละ 50) และดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน ส าหรับเงินต้นอีกครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ให้

เกษตรกรท าสัญญาผ่อนช าระตามกรอบเวลาที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน 15 ปี คิดอัตรา

ดอกเบี้ย MRR-3  เม่ือเกษตรกรผ่อนช าระหนี้ตามสัญญาใหม่เรียบร้อยแล้ว  ดอกเบี้ยที่

พักไว้ ธ.ก.ส. จะพิจารณายกให้เกษตรกร สว่นเงินต้นที่เหลืออีกร้อยละ 50 ให้น ามาปรับ

โครงสร้างใหม่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหนี้ท่ีจะพิจารณาศักยภาพของลูกหนี้แต่ละราย 

โดยใช้หลักการที่เป็นธรรมและไม่มีผลกระทบต่อภาระของเกษตรกร ทั้งนี้ ให้ กฟก. 

ด าเนินการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างเข้มข้นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถ

น ามาช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ภายในก าหนดเวลาและมีรายได้ในการประกอบอาชีพ

อย่างยั่งยืน 

2. เห็นชอบให้การด าเนินการตามโครงการนี้ของ ธ.ก.ส. เป็นงบการเงิน

ธุรกรรมนโยบายรัฐ  

(Public Service Account : PSA)  ภายใต้การก ากับของกระทรวงการคลัง (กค.)  

 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรเร่งปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรกลุม่เป้าหมายในปีแรกทั้งจ านวน 

36,605 ราย  และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี  ภายหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรี  
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ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของธนาคาร

แห่งประเทศไทยไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  

 และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลังเร่งรัด

ตรวจสอบข้อมูลสถานะหนี้สินของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน  รวมทั้งก าหนดแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เหมาะสมในระยะยาวเพื่อให้การแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวเป็นไปอย่างยั่งยืน  แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 [เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จ านวน 478 ราย 

ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.)  และโครงการแผน

ฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.)]  

 

11. เรือ่ง การเสนอตวัขอเปน็เจา้ภาพการจดัการแขง่ขันกฬีายธูโอลมิปกิเกมส ์ครัง้ที ่5 

พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยแสดงความสนใจที่

จะเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 

(ค.ศ. 2026) ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ส าหรับภาระ

งบประมาณในการจัดการแข่งขันเห็นสมควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดท า

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ต้องใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันอย่างคุ้มค่าและประหยัด แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ควร

ก าหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและเมืองที่

เป็นเจ้าภาพ (ประเทศไทย) ให้ชัดเจน ส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนของเมืองเจ้าภาพจะต้อง

ค านึงถึงความครอบคลุมของงบประมาณและการน าเงินรายได้จากสิทธิประโยชน์

พิจารณารว่มด้วย  ตามความเห็นของ           ส านักงบประมาณ 

                   สาระส าคญัของเรือ่ง 

                   กก. เสนอว่า 

                   1. การจดัการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 

2026) เป็นการแข่งขันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการกีฬาของไทย และเป็นการ

แข่งขันที่มีความส าคัญอีกรายการหนึ่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นคณะนักกีฬาระดับ

เยาวชนและเจ้าหน้าที่ จากประเทศสมาชิกทั่วโลก กว่า 200 ประเทศ 

                   2. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี

วิสัยทัศน์ให้การกีฬาเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มี

โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐาน และอยู่ในระดับชั้นน าของภูมิภาคเอเชีย 

รวมทั้งการสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับเพื่อเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจไทย ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริมและ

สนับสนุน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหารจัดการ

กีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี ท าให้การกีฬาไทยเป็นที่น่าสนใจส าหรับคนไทยและต่างชาติ ทั้ง

นักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 

                   3. การจดัการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 

2026) สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนส าคัญในการเพิ่มมูลค่าทาง
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เศรษฐกิจ เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬา (Sports Hub) ในอาเซียน ตาม

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) โดยเน้นการจัดแข่งขันมหกรรม

กีฬาในระดับนานาชาติ และการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น อีกทั้ง

ได้ส่งเสริมให้มีสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาหลากหลาย 

                   4. ประเทศไทยมีศักยภาพทั้งในด้านมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา 

คุณภาพของบุคลากรกีฬาในภาคส่วนต่าง ๆ ความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน อีก

ทั้งระยะเวลาการด าเนินงานที่เพียงพอ ในการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้ง

ที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ได้ 

                   5. เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและบุคลากร 

ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันในภาคส่วนต่าง ๆ จากการจัดการแข่งขันกีฬายูธ

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 

                   6. เพื่อเป็นการสรา้งกระแส และปลูกฝังค่านิยมในการออกก าลังกายและ

การเล่นกีฬาส าหรับเยาวชนและประชาชน อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความสุขจากการชม

และเชียร์กีฬา 

                   ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

                   1. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทย ทั้งนักกีฬา 

บุคลากรกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการกีฬา อีกท้ังการพัฒนา ซ่อมแซม รวมถึง

การก่อสร้างสนามแข่งขัน/ฝึกซ้อมกีฬา สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับใช้ในการจัดการ

แข่งขันอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ จะเป็นปัจจัยช่วยสร้างให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางกีฬา (Sports Hub) ในอาเซียน ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

(Sports Tourism)   

                   2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลก และสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนนานาชาติ ให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อม

ของประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จะสามารถสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในระบบให้กับประเทศ กว่า 1,000 ล้านบาท 

                   3. ประเทศไทยจะมีรายได้จากการใช้จา่ยเงินของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

ผู้แทนองค์กรกีฬาต่าง ๆ               ผู้สังเกตการณ์ กว่า 10,000 คน เป็นเงินกว่า 165 

ล้านบาท 

                   4. ประเทศไทยจะมีรายได้จากการใช้จา่ยเงินของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่

เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อท่องเที่ยวและสนใจติดตามชมการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก

เกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) กว่า 20,000 คน เป็นเงินกว่า 660 ล้านบาท 

                   5. แสดงความเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้ง ยัง

สร้างชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศที่มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับ

นานาชาติ ขึ้นในแถบภูมิภาคอาเซียน 

                   6. เป็นโอกาสในการน าเสนอความสวยงามของประเทศไทย แหล่ง

ท่องเที่ยว วัฒนธรรมอันดีงาม           ผา่นการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทั่วโลก 

                   7. เป็นการกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ท าให้

ธุรกิจในท้องถิ่น มีโอกาสในการขยายธุรกิจและกระตุ้นการค้าขายในภาค SME ให้

มากขึ้นกว่าสภาวการณ์ปกติ 
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                   8. เกิดการกระจายรายได้ในการจ้างแรงงานในท้องถิ่นและอาสาสมัครใน

ประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดการแข่งขันในแต่ละสนามต้องมีการก่อสร้างและ

ปรับปรุง รวมถึงเจ้าหน้าที่ระหว่างการแข่งขันจ านวนมาก 

                   9. สร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาไทย และเยาวชนที่รักการออกก าลังกาย

และแข่งขันกีฬามีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไป 

                   10. สร้างแรงกระตุ้นในการมีส่วนร่วมและความภูมิใจของประชาชนชาว

ไทย ในการที่ประเทศไทยได้เป็นประเทศเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก

เกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) 

 

ตา่งประเทศ 

 

12.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบรา่งความตกลงวา่ด้วยพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ของอาเซยีน 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 

ดังนี้ 

  1. เห็นชอบให้ส่งร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

อาเซียน ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป 

  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างความตก

ลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อ

ผลประโยชน์ของไทย ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่อง

นั้น ๆ โดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรัฐมนตรี                   เพื่อพิจารณาอีก 

  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนังสือมอบ

อ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนท่ีได้รับ

มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนาม                   ในร่างความตกลง

ว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความ

เห็นชอบ                        ร่างความตกลงดังกล่าวแล้ว 

  4. มอบหมายให้ พณ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพื่อปฏิบัติ

ตามพันธกรณีที่ก าหนดในร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 

  5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อส านักเลขาธิการอาเซียน

ว่าไทยพร้อมท่ีจะให้                ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

อาเซียนมีผลผูกพันต่อไป เม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างความตกลง

ดังกล่าว 

  สาระส าคญัของเรือ่ง 

  ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (The ASEAN 

Agreement on Electronic Commerce) มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ

การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                    ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียน พัฒนาความเชื่อมั่นของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมการใช้



 

 

 

21 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนภูมิภาคไปสู่

การเติบโตอย่างทั่วถึง โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญประกอบด้วย 19 ข้อบท แบ่งเป็น 5 ส่วน 

ดังนี้ 

  1. การอ านวยความสะดวกทางการคา้ ไดแ้ก่ การส่งเสริมการค้าไร้

กระดาษ โดยขยายการใช้เอกสารการด าเนินการทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนเอกสารดังกล่าว และการยืนยันตัว

บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะไม่ปฏิเสธความถูกต้องทาง

กฎหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีมาตรการที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของแนว

ปฏิบัติสากล 

  2. การพฒันาสภาพแวดลอ้มที่เอือ้อ านวยส าหรบัพาณชิยอ์ิเลก็ทรอนกิส์ 

ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ โดยมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ใกล้เคียงกับการค้าในรูปแบบอื่น การคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลออนไลน์ โดยมีมาตรการที่ค านึงถึงหลักการและแนวทางสากล ความมั่นคง

ไซเบอร์ โดยพัฒนาความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความโปร่งใสโดย

เผยแพร่มาตรการที่เกี่ยวข้อง 

  3. การสง่เสริมพาณชิยอ์ิเลก็ทรอนกิส์ขา้มพรมแดน ได้แก่ การส่งเสริมการ

โอนข้อมูลข้ามพรมแดนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และการไม่ก าหนดให้ต้องตั้งอุปกรณ์

ประมวลผลไว้ในประเทศ ซึ่งจะไม่รวมถึงสาขาบริการทางการเงินและขึ้นกับกฎระเบียบ

ภายในประเทศ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมระบบที่ปลอดภัยและมั่นคง 

มีประสิทธิภาพ และท างานร่วมกันได้ และระบบโลจิสติกส์ โดยให้ความส าคัญกับโลจิ

สติกส์ข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องพยายามลดต้นทุน ปรับปรุงความเร็ว 

และพัฒนาความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทานให้ดีขึ้น 

  4. ความรว่มมือระหว่างสมาชกิและการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  5. ขอ้บททัว่ไป ที่เกี่ยวข้องกับการน าร่างความตกลงฯ ไปบังคับใช้ 

ทั้งนี้ ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนจะมีผลใช้บังคับเม่ือได้มี

การเก็บรักษาตราสารการอนุวัติการให้สัตยาบันหรือการยอมรับโดยกลุ่มรัฐสมาชิกกับ

เลขาธิการอาเซียน 

 

13.  เรือ่ง  รา่งพิธสีารเพือ่แก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการส ารองขา้วฉกุเฉนิ

ของอาเซยีนบวกสาม 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(กษ.) เสนอ ดังนี้ 

  1. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการ

ส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ความตกลงแอปเทอร์)  

  ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่

สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ. 

ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและ

ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ
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คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจดัท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)   

  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายลงนามพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงแอปเทอร์ และ

มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full 

Powers) ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ลงนามพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงแอปเทอร์ 

  3. อนุมัติการให้สัตยาบัน และหลังจากที่ได้ลงนามพิธีสารเพื่อแก้ไข

เอกสารแนบ 2 ของความตกลงแอปเทอร์แล้ว ให้ กต. จัดท าสัตยาบันสาร และยื่น

สัตยาบันสารต่อส านักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเก็บรักษา 

  4. เห็นชอบในหลักการให้ส านักงบประมาณ (สงป.) สนับสนุนงบประมาณ

ให้กับเงินทุนด าเนินงานของกองทุนแอปเทอร์ ในวงเงินประมาณปีละ 8,000 ดอลลาร์

สหรัฐเป็นเวลา 5 ปี รวมเป็นเงิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ให้ กษ. ประสาน สงป. 

ต่อไป  

  และให้ กษ. รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

  สาระส าคญัของรา่งพิธสีารเพือ่แก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการ

ส ารองขา้วฉกุเฉนิของอาเซยีนบวกสาม (ความตกลงแอปเทอร)์ เป็นการแก้ไขเพื่อให้

ประเทศสมาชิกแอปเทอร์ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชน

จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จ่ายเงินสนับสนุนการด าเนินงานของส านักเลขาธิการแอปเทอร์

ต่อไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยประเทศไทยจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับ

เงินทุนด าเนินงาน              ปีละ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน 40,000 ดอลลาร์

สหรัฐ (ประมาณ 1.31 ล้านบาท) ซึ่ง กษ. ได้เสนอตั้งงบประมาณส าหรับปี พ.ศ. 2562 

รองรับไว้แล้ว 

  ส าหรับองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (แอปเทอร์) เป็น

กลไกถาวรระหว่างประเทศเพื่อการจัดตั้งระบบส ารองข้าวไว้ส าหรับช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเองกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบภัยพิบัติ

ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารในภาวะไม่ปกติให้กับภูมิภาคโดย

ไม่กระทบต่อการค้าข้าวในตลาดปกติ โดยแต่ละประเทศจะส ารองข้าวไว้ในรูปสัญญา 

(Earmarked Reserve) เพื่อให้ประเทศสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติสามารถจับคู่ท าสัญญา

ซื้อข้าวได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งให้เปล่าข้าวที่มีอยู่จริง (ในรูปข้าวจริงหรือ

เงินสด) (Stockpiled Reserve) เพื่อน าไปช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ 

ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้บริจาคข้าว จ านวน 5,000 ตัน ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุ

ไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ ขณะท่ีประเทศไทยเคยได้รับความช่วยเหลือจาก

เหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 เช่นกัน โดยในการบริหารงานจะมีส านักเลขานุการ

แอปเทอร์ (APTERR Secretariat) มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ณ อาคารส านกังาน

เศรษฐกิจการเกษตรท าหน้าที่บริหารจัดการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน/โครงการ

ตามทีก่ าหนดโดยคณะมนตรีแอปเทอร์ (APTERR Council) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก

ประเทศสมาชิก 
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  โดยความตกลงแอปเทอร์ก าหนดให้มีกองทุนแอปเทอร์ (APTERR 

Funds) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและกิจกรรมของแอปเทอร์ โดยมี

จ านวนเงินทุนที่ประเทศสมาชิกต้องสนับสนุนซึ่งระบุไว้ในเอกสารแนบ 2 ของความตก

ลงแอปเทอร์ ประกอบด้วยเงินกองทุนที่ใช้เฉพาะดอกผล (Endowment Fund - EF) 

และเงินทุนด าเนินงาน (Operational Cost - OC) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ในช่วง 5 ปีแรก โดยมีแผนว่าหลังจากช่วง 5 ปีแรก ส านักเลขานุการแอปเทอร์จะน า

ดอกเบี้ยที่ได้จากเงินกองทุนท่ีใช้เฉพาะดอกผลมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ของส านักเลขานุการฯ แต่ปรากฏว่าผลตอบแทนจากการฝากเงนิกองทุนท่ีใช้เฉพาะ

ดอกผลของธนาคารในประเทศไทยต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ท าให้ในระหว่างปี พ.ศ. 

2556 – 2559 ได้รับดอกเบี้ยเพียง 1,848.34 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่เพียงพอกับ

ค่าใช้จ่ายของส านักเลขานุการฯ (ซึ่งในช่วง 5 ปีแรกก าหนดไว้ที่ปีละ 299,000 

ดอลลาร์สหรัฐ) ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านการเกษตร

และป่าไม้ ครั้งที่ 16 สมัยพิเศษ (AMAF+3) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศ

สิงคโปร์ จึงมีมติเห็นชอบการสนับสนุนเงินทุนด าเนินงานให้กับส านักเลขานุการแอป

เทอร์ต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ในจ านวนเงินเท่ากับเงินทุน

ด าเนินงานส าหรับ พ.ศ. 2556 – 2560 โดยได้มอบหมายให้ส านักเลขาธิการอาเซียน

ด าเนินการจัดท าร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงแอปเทอร์ให้

ประเทศสมาชิกพิจารณาและด าเนินการตามขั้นตอนภายในประเทศก่อนการลงนาม

ต่อไป 

 

14.  เรือ่ง  รา่ง Large Grant Agreement (LGA) ส าหรบัโครงการ Measurable 

Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia 

(MAHFSA) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง Large Grant Agreement (LGA) ส าหรับ

โครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land Management in 

Southeast Asia (MAHFSA) และให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามร่าง LGA ส าหรับ

โครงการ MAHFSA ดังกล่าว ในนามของอาเซียนร่วมกับกองทุนระหว่างประเทศเพื่อ

พัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development - IFAD) 

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  

  ส าหรับในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค าหรือสาระส าคัญของ

ร่างความตกลงฯ                         ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว 

หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความ

เห็นชอบไว้ ให้ ทส. สามารถด าเนินการได้โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 

พร้อมทัง้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วยตามนัย

มติคณะรัฐมนตรี (30 มิถุนายน 2558)  

  สาระส าคญัของรา่ง Large Grant Agreement (LGA) ส าหรบัโครงการ 

Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land Management in 

Southeast Asia (MAHFSA) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาหมอกควันในภูมิภาค

อาเซียนผ่านการส่งเสริมขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง คาดการณ์และด าเนินการ
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เกี่ยวกับไฟและหมอกควัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

รับมือหมอกควันระหว่างประเทศสมาชิกและหุ้นส่วนภายนอก และสร้างเวทีการ

ประสานงานด้านนโยบายและโครงการต่าง ๆ ด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดย

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก IFAD จ านวน 3.5 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ เพื่อแก้ปัญหามลพิษหมอกควันอันเนื่องมาจากป่าพรุ โดยมีพื้นที่ด าเนินการใน

สาธารณรฐัอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการปัญหา

มลพิษหมอกควันข้ามแดน 

 

15. เรือ่ง การจดัตัง้ส านกังานเศรษฐกจิและการคา้ฮอ่งกงประจ าประเทศไทย  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

ดังนี้  

1. อนุมัติในหลักการของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของ

ส านักงานเศรษฐกิจและ 

การค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบหนังสือจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแจ้งว่า รัฐบาล

สาธารณรฐัประชาชนจีน 

ได้ให้ความเห็นชอบต่อการจัดตั้ง HKETO  ประจ าประเทศไทย และร่างหนังสือตอบ

จากกระทรวงการต่างประเทศในนามรัฐบาลไทย ถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนประจ าประเทศไทยในนามรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  และพิจารณา

น าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปตามมาตรา 

178 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งนี้  หากมีการ

ปรับแก้ไขร่างหนังสือตอบจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่ใช่สาระส าคัญ  

กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องน าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือตอบสถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรฐัประชาชนจีน 

ประจ าประเทศไทย ในนามรัฐบาลไทย เมื่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงาน

ของส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ

แล้ว  

 รา่งพระราชบญัญัตคิุม้ครองการด าเนนิงานของส านกังานเศรษฐกจิและ

การคา้ฮอ่งกง ประจ าประเทศไทย พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ ดังนี้  

1. เพื่อให้สถานะนิติบุคคลแก่  HKETO ประจ าประเทศไทยและให้ถือว่ามี

ภูมิล าเนาในประเทศไทย  

(มาตรา 4 (1))  

2. เพื่อให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน รวมทั้งการอ านวยความสะดวกในการ

ด าเนินงานของ  

HKETO  ประจ าประเทศไทย แก่ส านักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ตามหนังสือ

แลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรวมถึงเอกสาร

เกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของ

ส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮอ่งกงที่กรุงเทพมหานคร   ประเทศไทย และภาคผนวก                
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การอ านวยความสะดวก  เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเพิ่มเติมที่แนบท้ายหนังสือดังกล่าว 

(มาตรา 4 (2)) 

 

16.  เรือ่ง  รา่งยุทธศาสตรก์รงุโตเกยีว ค.ศ. 2018 เพือ่ความรว่มมือลุม่น้ าโขงกบัญีปุ่น่ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 

ดังนี้ 

  1. เห็นชอบต่อร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่ม

น้ าโขงกับญี่ปุ่น 

  2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่าง

ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างยุทธศาสตร์

กรุงโตเกียวฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้

ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ

ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลีย่น

ดังกล่าวด้วย 

  สาระส าคญัของรา่งยุทธศาสตรก์รงุโตเกยีว ค.ศ. 2018 เพือ่ความรว่มมือ

ลุ่มน้ าโขงกบัญีปุ่น่ จัดท าขึ้นจากการทบทวนความส าเร็จของการพัฒนาโครงการความ

ร่วมมือที่ผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2015 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ าโขง

กับญี่ปุ่น (ฉบับเดิม) และเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะสานต่อการพัฒนา

อย่างมีคุณภาพ (Quality Growth) และการพัฒนาที่ยั่งยืน มั่นคง และค านึงถึง

สิ่งแวดล้อม โดยสาระส าคัญของร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ครอบคลุมสาขาความ

ร่วมมือระหว่างกัน (6 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม และประเทศญี่ปุ่น) แบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาความ

เชื่อมโยงที่ดีและมีประสิทธิภาพที่หลายรูปแบบ ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ (2) 

การสร้างสงัคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านความเชื่อมโยงระดับประชาชนและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (3) การสร้างความเป็นรูปธรรมและความตระหนักรู้ต่ออนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงสีเขียว โดยการด าเนินการความร่วมมือในสาขาดังกล่าวจะด าเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาที่ครอบคลุมใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การ

ด าเนินการตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – 

แม่โขง ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 – 2023) 2) ยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิกที่เสรีและเปิด

กว้าง และ 3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ยัง

ได้มีการระบุแนวทางการด าเนินการร่วมกันที่ให้ความส าคัญกับประเด็นภูมิภาคและโลก 

เช่น การใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีการรับรองร่างยุทธศาสตร์

กรุงโตเกียวฯ ในการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ที่จะจัด

ขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้

ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
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17.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบตอ่เอกสารที่จะมกีารลงนามในการประชมุรัฐมนตรอีาเซยีน

ด้านการเกษตรและปา่ไม้ ครัง้ที่ 40 และการประชุมที่เกีย่วขอ้ง 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(กษ.) เสนอ ดังนี้ 

  1. เห็นชอบ และอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง

รัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาล

สาธารณรฐัประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตร และร่างบันทึก

ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านการเกษตรและป่าไม้ 

  2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจ าเป็นต้อง

ปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการส าคญั ให้ กษ. 

ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความ

เข้าใจฯ 

  4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full 

Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 3  

  สาระส าคญัของเรือ่ง 

  การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการ

ประชุมที่เกี่ยวข้องจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ จ านวน 2 ฉบับ โดยมี

สาระส าคัญ ดังนี้ 

  1. รา่งบนัทึกความเขา้ใจระหวา่งรฐับาลของรัฐสมาชกิสมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละรฐับาลสาธารณรัฐประชาชนจนีวา่ด้วยความรว่มมือ

ด้านอาหารและการเกษตร 

   1.1 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ

แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศภาคี ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตร

ในภูมิภาค ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์การเกษตร และสร้าง

ความม่ันใจเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค 

   1.2 สาขาความร่วมมือที่ส าคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้ อาทิ 

การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรสีเขียว การท าการเกษตรโดยใช้นวัตกรรม การใช้

ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าและการบริหารจัดการด้านการประมง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและ

พัฒนา นโยบาย กฎระเบียบทางการค้า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตทาง

การเกษตรที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการสูญเสีย

อาหารและขยะอาหาร รวมท้ังการป้องกันและการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านอาหารและ

การเกษตร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรและประมง การส่งเสริมการ
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ประสานงานด้านนโยบายผ่านเวทีการประชุมความร่วมมืออาเซียน-จีน ด้านการเกษตร 

ความร่วมมืออาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้บวกสาม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 

  2. รา่งบนัทึกความเขา้ใจระหวา่งรฐับาลของรัฐสมาชกิสมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตวิา่ด้วย

การสง่เสรมิความร่วมมือด้านการเกษตรและปา่ไม้ 

   2.1 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้เป็นกรอบแนวทางที่มีความสนใจ

ร่วมกันในการสนับสนุนความพยายามของกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความ

ร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงด้านอาหาร

เพื่อคนทั้งมวล ภายใต้กรอบการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน การขจัดความหิว

โหยและภาวะทุพโภชนาการ 

   2.2 วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เพื่อส่งเสริมความ

ร่วมมือด้านการเกษตร ป่าไม้ ความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยด้านอาหาร ใน

บริบทของภาคอาหารและการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การขจัดความยากจน การส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพด้านการป้องกันการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

รวมทั้งการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่าย 

  ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และ

การประชุมท่ีเกี่ยวข้องจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561  ณ กรุงฮานอย  

สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม 

  

18. เรือ่ง  รา่งแถลงการณร์ว่ม (Joint Communique) วา่ด้วยความเปน็หุ้นส่วนระหวา่ง

รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและ UNIDO 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 

เสนอ ดังนี้ 

  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความ

เป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง

สหประชาชาติ (United  Nations Industrial Development Organization: UNIDO) 

  2. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ 

ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ 

อก. สามารถพิจารณาด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก

ครั้ง 

  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ตามความร่วมมือของร่างแถลงการณ์รว่มดังกล่าว 

  สาระส าคญัของรา่งแถลงการณร์ว่มฯ เปน็การกลา่วถงึความรว่มมอืใน

โครงการตา่ง ๆ ของไทยกบั UNIDO ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการเป็นสมาชิกจนถึงปัจจุบัน 

และระบุถึงการใช้โอกาสที่ นาย Li Yong ผู้อ านวยการใหญ่ UNIDO มีก าหนดการ

เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2561 ในการ
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กระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันภายใต้กรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 

2561 – 2564) ระหว่างไทยและ UNIDO ที่ได้ลงนามไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 

2560 ดังนี ้

   1. ในปี 2561 ประเทศไทยจะฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 50 ปี ใน

การเป็นสมาชิก UNIDO และยืนยันที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

   2. กล่าวถึงความก้าวหน้าจากการด าเนินงานภายใต้กรอบความ

ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งมีกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ ใน

เดือนกรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และก าลังเตรียมการเพื่อด าเนินโครงการในระยะ

ต่อไป 

   3. กล่าวถึงการด าเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือเชิง

ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงแสดงความยินดีในการจัดการประชุม

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Conference : GIC) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 -5 

ตุลาคม 2561 ณ ประเทศไทย ซึ่งจัดโดย UNIDO คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (UNESCAP) ร่วมกับรัฐบาลไทย 

   4. กล่าวถึงการรื้อฟื้นการจัดท าความตกลงของประเทศเจ้าภาพ 

(Host Country Agreement) ระหว่างไทยกับ UNIDO รวมถึงการตระหนักร่วมถึง

สถานะของประเทศไทยในการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงซึ่งประสบกับ

ความท้าทายในการได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงที่จะแสวงหา

ความร่วมมือจากประเทศใหม่ ๆ ตลอดจนพิจารณาการใช้งบประมาณของไทยในการ

ด าเนินโครงการต่าง ๆ  

 

19. เรือ่ง  รา่งปฏิญญาระดับรฐัมนตรใีนการมีความรว่มมอืระดับภูมิภาคเพือ่ใช้

ประโยชนจ์ากอวกาศเพือ่การพัฒนาแบบยัง่ยนื และแผนปฏิบตักิารวา่ด้วยการใช้

ประโยชนจ์ากอวกาศเพือ่การพัฒนาแบบยัง่ยนืในภูมิภาคเอเชียแปซฟิกิ (Asia – 

Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable Development) 

ค.ศ. 2018 – 2030  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม เสนอ ดังนี้ 

  1. เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับ

ภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน และ (ร่าง) แผนปฏิบัติ

การว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก (Asia – Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable 

Development) ค.ศ. 2018 – 2030  เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีว่า

ด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

สมัยที่ 3 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ซึง่มีสาระส าคญั คือ การแนะแนวทางการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ภูมิ

สารสนเทศ  และนวัตกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประเมิน เฝ้าระวัง บริหารจัดการ

และแก้ไขประเด็นปัญหาเฉพาะท้ังหมด                6 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหาร

จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                  3) 
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ความเชื่อมโยงในภูมิภาค 4) การพัฒนาทางสังคม 5) พลังงาน และ 6) การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  

  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองในปฏิญญาฯ และ

แผนปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขปฏิญญาฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในส่วน

ที่ไม่ใช่สาระส าคัญก่อนการรับรอง ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถ

ด าเนินการต่อไปได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลัง 

  

 

 

 

แตง่ตัง้ 

20. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญให้ด ารงต าแหนง่ประเภทวิชาการระดับ

ทรงคณุวฒุิ (กระทรวงการคลงั) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางญาณ ี

แสงศรจีนัทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ

การเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเปน็วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

 

21. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญให้ด ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดับ

ทรงคณุวฒุิ (กระทรวงมหาดไทย) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายเสถยีร 

เจริญเหรยีญ ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง ให้ด ารงต าแหน่ง วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผัง

เมือง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

สมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

 

22. เรือ่ง ขออนุมัติแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบรหิาร

ระดับสงู (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 

ราย ดังนี้  

  1. แต่งตั้ง นางวรรณพร เทพหสัดิน ณ อยธุยา เลขาธิการคณะกรรมการ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

   2. รับโอน นางปยินชุ วุฒิสอน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอน  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ และทดแทนต าแหน่งที่จะว่าง ตามล าดับ  

 

23. เรือ่ง แตง่ตัง้กรรมการอืน่ในคณะกรรมการก ากบัส านกังานการบนิพลเรอืนแห่ง

ประเทศไทย  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งให้ นางสา

รณิ ีองัศุสงิห์ เป็นกรรมการอื่น (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกิจการการบินพาณชิย์) ใน

คณะกรรมการก ากับส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 

ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  

 

 

 

 

24. เรือ่ง การแตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการสภาการศกึษา แทนกรรมการที่เปน็

ผูแ้ทนองคก์รศาสนาอืน่ที่พ้นจากต าแหนง่กอ่นครบวาระ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

ดังนี้  

  1. รับทราบกรณี นายปานชัย สิงห์สัจเทพ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กร

ศาสนาอื่นในคณะกรรมการสภาการศึกษา ท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเม่ือวันที่ 21 

กันยายน 2561 เนื่องจากลาออก  

   2. เห็นชอบแต่งตั้ง นายกติตพินัธ ์ใจดี อุปนายกสมาคมนามธารีสังคัตแห่ง

ประเทศไทย (ศาสนาซิกข์) เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นใน

คณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 

เป็นต้นไป  

 

25. เรือ่ง การมอบหมายผู้แทนหนว่ยงานภาครฐัเปน็กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุารใน

คณะกรรมการตอ่ตา้นการทุจรติแห่งชาตติามค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ 

2/2561  

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เสนอ ดังนี้  

  1. รับทราบค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 เรื่อง การ

ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2561 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2561  
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   2. อนุมัติมอบหมายให้ผู้แทนส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรเีปน็กรรมการ

และผูช้ว่ยเลขานกุารในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติภายในคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ในส่วนของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐตามข้อ 2 (8) ของค าสั่งคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวนัที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2561  

 

26. เรือ่ง การโอนขา้ราชการให้ด ารงต าแหนง่ในกรอบอัตราก าลงัชัว่คราวเปน็กรณี

พิเศษในส านกันายกรฐัมนตร ีตามค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ 

16/2558  

  คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

เสนอรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร

ระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ รวม 2 ราย ดังนี้  

  1. นายชยัพฤกษ ์เสรรีกัษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหารระดับสูง) 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ

ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ส านกังานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักนายกรัฐมนตรี   

  2. นายมงคลชยั สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรม

และประมง (นักวิชาการศึกษาระดับทรงคุณวุฒิ) ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจ า

ส านักนายกรัฐมนตรี (นักวิชาการศึกษาระดับทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี  

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

ตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลง

วันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจทุั้งสองฝ่ายได้ตกลง

ยินยอมในการโอนด้วยแล้ว  

 

 

 

27. เรือ่ง การโอนขา้ราชการให้ด ารงต าแหนง่ในกรอบอัตราก าลงัชัว่คราวเปน็กรณี

พิเศษในส านกันายกรฐัมนตร ีตามค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที่ 

16/2558  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

เสนอรับโอน นายบญุสง่ จ าปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (นกั

บริหารระดับสูง) ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ของค าสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 โดยผู้มี

อ านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนด้วยแล้ว  
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28. เรือ่ง การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญให้ด ารงต าแหนง่ประเภทบรหิารระดับสงู 

(กระทรวงแรงงาน) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้

ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงแรงงาน จ านวน 4 ราย ได้แก่  

  1. ให้ นายสรุเดช วลอีิทธิกลุ พน้จากต าแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหารสูง) 

ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รอง

ปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  

   2. ให้ นายอนันตช์ยั อุทัยพัฒนาชพี พ้นจากต าแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร

สูง) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

เลขาธิการ (นักบริหารสูง) ส านกังานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  

  3. ให้ นายววิัฒน ์ตงัหงส ์พ้นจากต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร

สูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดี (นัก

บริหารสูง) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

  4. ให้ พนัต ารวจตรหีญงิ รมยง สรุกจิบรรหาร พ้นจากต าแหน่ง ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านกังานปลัดกระทรวง กระทรวง

แรงงาน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) ส านักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

 

 

  

........................ 

 


